
 

 

 

 



Open Tuinendag 2022 Groei&Bloei Wageningen e.o. 
Van 11 t/m 19 juni is de Nationale Tuinweek van KMTP/Groei&Bloei. 

Kom kijken in andermans tuin op de Open Tuinendag op zaterdag 18 juni a.s. en doe inspiratie 

op! Dit jaar zetten we de tuinen in Wageningen in het zonnetje. 

Onderstaande tuinen zijn deze dag van 10.00 tot 16.00 uur gratis voor het publiek toegankelijk  
en zijn duidelijk herkenbaar d.m.v. een bord bij de ingang van de tuin. 

1. 
 

 
Hindelaan 21,  
Wageningen 

Deze eigenzinnige tuin kent veel groen, afwisselende terrasplekken, pergola’s en 

looproutes op twee hoogten met rustige combinaties van struiken/ vaste planten. 

Ter weerszijden van het huis is een vijverpartij en een prairietuin in ontwikkeling.                      

2. 

 

 
Churchillweg 93, 
Wageningen 

In deze achtertuin is uitgegaan van strakke lijnen (labyrint). Door het gebruik van 

grote plantvakken is de tuin onderhoudsvriendelijk. Kunstvoorwerpen versterken 

de beplanting en tezamen met een mooie vijver/waterloop straalt het rust uit. 

3. 
 

Fam. Zwanenburg 
Vergersweg 19, 
Wageningen 

Deze kleine verzamelaarstuin heeft een grote variatie aan uitheemse (voortuin) en 

inheemse planten (achtertuin) met veel hergebruikte materialen. Deze tuin vraagt 

om een rustig kijkmoment voor de echte plantenliefhebber. 

4. 

 

Annemieke Juffermans 
Wilhelminaweg 14, 
Wageningen 

In korte tijd is een saaie tuin veranderd in een plek met een grote variatie aan 

planten die vaak zijn gekregen of geruild. Op het terras en veel andere plekken 

staan potten uit de vorige tuin en er is een schuur met sedumdak en een veranda.  

5. Kim Koopman 
Veerweg 19, 
Wageningen 

De kleurrijke luchtige prairiebeplanting en verlaagde zitjes zorgen voor 

beslotenheid, met behoud van het geweldige uitzicht. Geheel zelf bedacht en 

uitgevoerd door de bewoonster, met veel aandacht voor recycling. 

6. 

 

Rita Elstgeest 
Huppelpad 16, 
Wageningen 

Een smaakvol ingerichte boerderijtuin met een Engelse kas en stoere pergola’s. 

De tuinvrouw heeft steeds meer gazon tot borders op kleur omgetoverd. 

Verscholen in het Binnenveld, maar echt de moeite waard om naar toe te fietsen!!! 

7. 

 

Coby Janssen-Gooijer  
Johan Kievietstraat 32,  
Wageningen 

Er wacht een gastvrij welkom door een gepassioneerde tuinvrouw, die nog niet 

zolang geleden niets van tuinieren wist. De achtertuin heeft een prachtig terras 

met o.a. kleurige potten en een geweldig uitzicht op het Binnenveld. 

8. 

 

 
Aart van der Leeuwstraat 
15, Wageningen 

Aan het fietspad van de Rijnsteeg ligt deze kleine maar fijne tuin. Als extra hebben 

de bewoners de groenstrook naast de woning mogen betrekken bij hun tuin 

waardoor een weelderig geheel is ontstaan. 

9.  Fam. Oomen 
Ooststeeg 133,  
Wageningen  

De eigenaren van deze bijzondere verzameltuin hebben bij elke boom of plant een 

mooi verhaal. Deze komen overal en nergens vandaan en zijn veelal uit eigen 

zaad getrokken. Daarnaast is er een wilde kruidentuin en een moestuin.  

10. 

 

Buurttuin De Hoef 
De Hoef 27 t/m 37, 
Wageningen 

In 2014 startten drie bewoners van de Hoef deze buurttuin. Een groen en fleurig 

paradijsje waar buurtgenoten elkaar regelmatig treffen. Sinds 2018 zijn er een 

paar uitbreidingen o.a. met een bijenoase en een bijenhotel aan de Ooststeeg. 

LFT  
Willem Berkhemerstraat 
46, Wageningen 

Een inspirerende voortuin om even te stoppen en te bekijken. Kleine boompjes, 

een bankje en een grote variatie aan mooi bij elkaar passende planten maken dit 

een heerlijke plek. De bewoners vinden het prima als u even de oprit oploopt. 

LFT Schoolplein Pantarijn 
Top Naeffstraat 10, 
Wageningen 

Het vernieuwde schoolplein van ISK ‘Pantarijn’ en kinderopvang ‘het Klokhuis’ is 

veranderd van een betegelde vlakte naar een uitdagend, groen, afwisselend 

schoolplein met volop speel- en leerplekken. Hier wil elk kind zijn! 

RP Café “Onder den Linden” 
Haagsteeg 16,  
Wageningen 

Bij het rustpunt kunnen de bezoekers op eigen kosten koffie/thee enz. nuttigen 

en bij het nemen van een consumptie, gebruik maken van het toilet. Het café / 

terras is open vanaf 11.00 uur. 

Op bijgaande plattegrond vindt u de locaties. Er is geen vaste volgorde, u kunt uw rondje tuinen 

op elk gewenst punt beginnen. Bij de langsfietstuinen LFT is geen tuinvrouw/man aanwezig. 

Alle tuinen zijn op fietsafstand te bezoeken. Let op: het parkeren met de auto is op een aantal 
locaties beperkt of op ruime afstand van de tuin. (zie P op bijgaande plattegrond). De tuinen met 

een  zijn rolstoel/ rollatorvriendelijk. Meer info over de tuinen vindt u op de website van 
Groei&Bloei www.wageningen.groei.nl   
                                                                                                              
          Veel plezier met het kijken in andermans tuin!                                              

 

http://www.wageningen.groei.nl/

